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De raad vergadert fysiek in het Huis van Leusden. De vergadering is openbaar, de coronamaatregelen 
worden in acht genomen, live meeluisteren via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

20.00u RV Uitnodigingskader duurzame opwek – deel 1 inspraakmogelijkheid inwoners

Voorzitter Annet Belt griffier Ina Schutte

Deze avond staat volledig in het teken van inwoners en organisaties die komen inspreken bij het 
raadsvoorstel Uitnodigingskader duurzame opwerk. Op 2 december wordt de behandeling voorgezet 
tijdens de Informatieavond. De raad kan dan in gesprek gaan met elkaar en het college over het 
voorliggende Uitnodigingskader. Voor insprekers is 18 november aangewezen. 

Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst te registreren bij de receptie. 
Mw. Pouwels aanwezig bij de receptie en ziet toe op goede doorloop van de insprekers. 
Na een korte toelichting op het raadsvoorstel door de wethouder Van de Vegte start de inspraakronde. 
Wethouder neemt plaats op de publieke tribune.

Insprekers
- Alleen insprekers die vooraf bij de griffie zijn aangemeld kunnen plaatsnemen in de raadzaal. 
- Insprekers komen alleen. 
- Overige belangstellenden volgen de instructie om zoveel als mogelijk de beraadslaging te 

volgen via de livestream op een andere locatie. Indien zij toch in het Huis van Leusden willen 
zijn dan kunnen zij een scherm in het Eet-werk-café de vergadering volgen. 

- Voor het hele gebouw geldt mondkapjesplicht en 1,5m maatregel. De loopbewegingen in het 
gebouw en in bijzonder in de raadzaal proberen we tot een minimum te beperken. 

- Voorzitter en griffier zien toe op de volgorde en spreektijd van de sprekers. 
- Insprekers nemen plaats op de publieke tribune tot de voorzitter hen naar voren roept. 
- Alle insprekers worden door de griffie geïnformeerd en geïnstrueerd.

Raad
- Per fractie is er ruimte voor 2 actieve sprekers. 
- De overige leden van de fractie kunnen plaatsnemen op de publieke tribune, mits 1,5m kan 

worden nageleefd.
- Daarnaast geldt de oproep om zoveel als mogelijk deze avond live te volgen via de livestream 

buiten het Huis van Leusden. 

Als alle insprekers aan de beurt zijn geweest wordt de behandeling geschorst tot 2 december. 
Op 2 december wordt de behandeling voorgezet tijdens de Informatieavond. De raad kan dan in 
gesprek gaan met elkaar en het college over het voorliggende Uitnodigingskader.
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